
Proč si vybrat naši školu 

▪ KALOKAGATHIA = tělesná a duševní harmonie, je školní vzdělávací program naší školy 

zaměřený nejen na sportovce. 

▪ Naším cílem je spokojený žák i spokojený rodič. 

▪ Jsme otevření všem, kteří mají zájem o smysluplné základní vzdělávání.  

▪ Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí založené na vzájemné úctě a sebedůvěře. 

▪ Rozvíjíme tvořivost, pracujeme s informacemi, snažíme se vést žáky k porozumění nutnosti 

celoživotního učení. 

Co můžeme nabídnout?  

▪ kvalitní smysluplnou výuku zaměřenou na dovednosti a kompetence využitelné pro život 

▪ přípravnou třídu, která svou náplní připravuje budoucí prvňáčky pro úspěšné zvládnutí školní 

docházky 

▪ speciální pedagogy, kteří se věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogy 

vyškolené v oboru logopedie 

▪ bezpečné prostředí – dbáme na příznivé klima tříd i celé školy ve spolupráci s výchovným 

poradcem a metodikem školní prevence 

▪  jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni 

▪ účast na evropských projektech podporujících rozvoj žáků  

▪ výjezdy žáků 1. stupně do škol v přírodě 

▪ lyžařský a cyklisticko-turistický kurz pro žáky 2. stupně 

▪ celoroční bohatý program pro děti školní družiny (konkrétní nabídka - odkaz) 

▪ pestrou nabídku zájmových kroužků školního klubu (každoročně aktualizujeme dle zájmů 

žáků a zapojení pedagogů do vedení kroužku) 

▪ možnost realizovat se v žákovském parlamentu 

▪ možnost účastnit se okresních předmětových olympiád, sportovních a výtvarných soutěží 

▪ plavecký bazén, který zajišťuje výuku plavání žákům 3. a 4. ročníků všech mosteckých 

základních škol 

▪ sportovní specializaci: hokej, florbal, volejbal, házenou, atletiku včetně výborné spolupráce 

se sportovními kluby 

▪ výuku přizpůsobenou tréninkům – tréninky navazují na výuku nebo jsou začleněny do výuky 

▪ umožnění individuálních plánů výuky pro sportovce 

▪ moderní zázemí školy – od května 2021 bude zahájena celková rekonstrukce školy (zateplení, 

nová okna se žaluziemi, rekuperace v každé třídě, celková oprava střechy) a modernizace 

interiéru (počítačová, jazyková, přírodovědná učebna, cvičná kuchyňka a dílna, bezbariérový 

přístup po škole včetně toalet) 

 


